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บฟุเฟตต์กึใบหยก 

โรงแรมใบหยก สกาย โรงแรมทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงกรุงเทพฯ ใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังต่าง ๆ 

อาท ิเซ็นทรัลเวลิดพ์ลาซา่, เกษรพลาซา่, สยามสแควร ์และสยามพารากอน ทีส่ามารถเดนิถงึไดใ้นเวลาไมก่ีน่าทซี ึง่มี

สนิคา้ใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ กบัแฟชัน่สดุทันสมยัไมต่กเทรน และยงัใกลก้บัสถานรีถไฟฟ้าสามารถเดนิทางได ้

สะดวก และยงัตดิกบั Airport rail link ทีส่ามารถเดนิทางถงึสวุรรณภมูไิดใ้นเวลาเพยีง 30 นาท ี

  

Crystal Grill ช ัน้ 82 

เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 18.00-21.30 น. (ไมจ่ ากัดเวลา) 

บฟุเฟตอ์าหารทะเลและสเต็กสดุพเิศษระดับนานาชาต ิ

เมนูพรเีมีย่มนานาชาตทิีห่า้มพลาด! 

สเต๊กเนือ้นอกสดุพรเีมีย่มทัง้วากวิ แองกสั รบิอาย เซอรล์อยด ์ สเต๊กหมคูโุรบตุะ โฮตาเตะ ปลาไหล แซลมอน ทูน่า 

เป็ดปักกิง่ - หมหูัน ชาบพูรเีมีย่ม เนือ้วากวิ-หมคูโุรบตุะ ยกความสดมาทัง้ทะเล กุง้ หอย ปมูา้* กุง้ยา่งมันเยิม้

ไซสพ์รเีมีย่ม 7 ซอส พรอ้มเครือ่งเคยีงอกี 7 เมนู ทานคูฟิ่นไปกบัรสชาตทิีล่งตัว 

+Seasonal Menu “ปมูา้สด” นึง่หรอืยา่ง แซบ่ซีด้ไปกบัน ้าจิม้มะนาวแท ้ๆ  

พเิศษ! รับเครือ่งดืม่บน Roof Top Bar ชัน้ 83 ทา่นละ 1 แกว้ 

ฟร!ี เครือ่งดืม่ Soft Drink, น ้าผลไม,้ ชา กาแฟ, ชมววิ บนชัน้ 77 และดาดฟ้าพืน้หมนุ ชัน้ 84 



Page 2 of 5 

 

 

 

BUFFET AT THE BAIYOKE SKY HOTEL 

Baiyoke Sky Hotel, the tallest hotel in Thailand, located in the heart of Bangkok, close to famous shopping 

areas such as Central World Plaza, Gaysorn Plaza, Siam Square and Siam Paragon, where you can be 

reached in a few minutes. They have a wide variety selection of products with the latest fashion trends. 

Baiyoke Sky Hotel also close to the BTS station, you can travel easily and also next to the Airport rail link 

that can reach Suvarnabhumi in just 30 minutes. 

  

Crystal Grill 82rd fl. 

Open daily from 18.00-21.30 hrs. 

International specialized Premium Seafood & Steak Buffet Dinner 

International premium menu you should not be missed! 

Premium Steak with Wagyu, Angus, Rib Eye, Sirloin Kurobuta Pork Steak Hotate, Eel, Salmon, Tuna 

Peking Duck - Suckling Pig Premium Shabu Wagyu-kurobuta pork Picking freshness from the sea, 

shrimp, shellfish, blue crab* Greasy grilled shrimp premium size with 7 sauces and 7 side dishes. 

+Seasonal Menu “Fresh Blue Crab”, steamed or grilled, with real lemon sauce. 

Special! Get a drink at Roof Top Bar, 83rd floor, 1 glass per person. 

Free! Soft Drinks, Juices, Tea, Coffee, Views on the 77th floor and the revolving deck on the 84th floor. 
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ขอ้มลูหอชมววิ 

ทีห่อชมววิ ชัน้ 77 ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัทัศนยีภาพของกรงุเทพฯ และเขตปรมิณฑล พรอ้มกบัสนุกกบัสาระ

ความรูต้า่ง ๆ จากนทิรรศการภาพถา่ยประวัตศิาสตรเ์รือ่งราวสมยัรัตนโกสนิทร ์วดิทีัศนเ์รือ่งราวประวัตแิละศลิปวฒันธรรม

ของไทย คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีพรอ้มขอ้มลูของสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ มองเห็นทัศนยีภาพไดอ้ยา่งใกลต้าดว้ย

กลอ้งเทเลสโคป ทีม่กี าลังขยายสงู เก็บภาพทีส่วยงาม จากทศันยีภาพทีป่ระทับใจ และมมุจ าลองถา่ยภาพทีร่ะลกึใน

รปูแบบตา่งๆ และรา้นขายของทีร่ะลกึ สามารถขึน้หอชมววิไดด้ว้ยลฟิทแ์กว้ทีส่งูสดุในประเทศไทย จากชัน้ 1 ดา้นหนา้

โรงแรม ถงึชัน้ 77 ดว้ยเวลาเพยีง 80 วนิาท ี

ดาดฟ้าพืน้หมนุ ชัน้ 84 เป็นจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในกรงุเทพฯ ชมทศันยีภาพไดเ้ต็มตา รับสายลมอนับรสิทุธิ ์โดยไมม่กีระจก

ขวางกัน้ พืน้ดาดฟ้าจะหมนุไปรอบตวัอาคารชา้ ๆ ใหช้มมมุมองตา่ง ๆ ของกรงุเทพฯ ได ้360 องศา 

เวลาเปิด-ปิดจดุชมววิ วันจันทร ์– วันอาทติย ์เวลา 10.00 – 24.00 น. 

เวลาเปิด-ปิดพืน้หมนุ วันจันทร ์– วันอาทติย ์10.00 – 22.00 น. 

  

OBSERVATION DECK INFORMATION 

At the Observation Deck on the 77th Floor, you can take pleasure in the scenery of Bangkok and vicinity, 

with the enjoyment of knowledge from the Historical Photography Exhibition of Rattanakosin Period, video 

of Thailand’s history, art and culture, and multimedia computer providing information of interesting tourist 

attractions. You can also have an up-close look at the beautiful scenery using telescope. With high 

magnification, it can capture splendid images from the impressive scenery. This place also provides retro 

spaces for photography and souvenir shop. You can get to the Observation Deck by using the tallest glass 

elevator in Thailand, located in front of the hotel, from the 1st Floor to the 77th Floor within 80 seconds. 

The Revolving View Point on the 84th Floor is the highest view point in Bangkok, allowing you to enjoy full 

scenery while taking in pure wind without any obstructing glass. The roof floor slowly revolves around the 

building, giving you a 360-degree viewpoint of Bangkok. 

Opening – Closing Time of Observation Deck Monday – Sunday at 10.00 – 24.00 hrs. 

Opening – Closing Time of Revolving View Point Monday – Sunday at 10.00 – 22.00 hrs. 
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